
Informacje ogólne 

Nr referencyjny CPNP: 2433815
Nr referencyjny przemysłu: Nie dotyczy
Wersja: 3
Data pierwszego zgłoszenia: 09/05/2017 19:27:29
Data ostatniej zmiany: 18/03/2021 17:48:05

Nazwa produktu Cienie (w stosownych przypadkach) Język

OZONFIX oliv Polski

Produkt specjalnie przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia: Tak

ID: 112459
Osoba odpowiedzialna: ENERGOMAT
Adres osoby odpowiedzialnej:  Cupel Nadbużańska 4 05-140 Serock Polska
Nr tel.: +48 501 110 348
Nr faksu: 
Adres e-mail: info@ozonfix.com

Osoba wyznaczona do kontaktów: Robert Matuszewski
Adres osoby wyznaczonej do kontaktów:  Nadbużańska 4 05-140 Serock Polska
Nr tel.: 501 110 348
Dodatkowy nr tel. 1: 
Dodatkowy nr tel. 2: 
Nr faksu: 
Adres e-mail: info@ozonfix.com

Produkt przywożony do Wspólnoty: Nie
Państwo członkowskie, w którym produkt został po raz pierwszy wprowadzony do obrotu: Polska
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Szczegółowe dane dotyczące produktu 

Poziom kategorii (1>2>3): Produkty do skóry > Produkty do pielęgnacji skóry > Produkty do pielęgnacji ciała
Postać fizyczna Inne ( )
Aplikator/opakowanie: Inne
Rodzaj zgłoszenia: Zakresy stężeń 

 Substancja Wartość

(wartość

procentowa

masy)

 

Składniki budzące obawy (szczegółowe informacje)
 

ETHANOL Nie dotyczy 

ISOPROPANOL Nie dotyczy 

witamina A i jej pochodne Nie dotyczy 

pochodne ksantyny Nie dotyczy

olejki eteryczne, kamfora,
mentol lub eukaliptol

Nie dotyczy 

nazwy i ilości olejków
eterycznych, kamfory, mentolu
lub eukaliptolu

Nie dotyczy

Pełny skład 
 
Nazwa receptury OLIWKA DO SKÓRY

Dokument dotyczący składu jakościowego i ilościowego

CMR
 
Brak

Nanomateriały
 
Brak

Pozostałe informacje istotne dla ośrodków toksykologicznych 

Extra Virgin oil and ozone.Oleic acid ozonide CAS 109646-19-7

Oryginalne opakowanie (zdjęcie)  

Nazwa Opcje
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Butelka 30ml.jpg

Oryginalne oznakowanie (rysunek)  

Nazwa Opcje

etykieta ozonfix_oliv_26.12_PRESS (2).pdf
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https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/main/index.cfm?event=main.product.productDoc&identifier=12047022
https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/main/index.cfm?event=main.document.getDocument&identifier=12048373&isNew=false
https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/main/index.cfm?event=main.document.getDocument&identifier=12048375&isNew=false
https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/main/index.cfm?event=main.document.getDocument&identifier=12048372&isNew=false
https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/main/index.cfm?event=main.document.getDocument&identifier=12048374&isNew=false
https://webgate.ec.europa.eu/cpnp/main/index.cfm?event=main.document.getDocument&identifier=12048376&isNew=false


Oryginalne oznakowanie (tekst) 
SKŁAD: Kwasy tłuszczowe: oleinowy, linoleinowy, palmitynowy, stearynowy, α-linoleinowy i ozonoidy oligomeryczne tych
kwasów (polinadtlenki), jony tlenu nie mniej niż 4,9g/l ZASTOSOWANIE: WYŁĄCZNIE do zastosowania zewnętrznego na
skórę, paznokcie i błony śluzowe, bez ograniczeń wiekowych. OZONFIX można stosować wszędzie tam gdzie istnieje
zagrożenie rozwoju drobnoustrojów chorobotwórczych takich jak grzyby, bakterie i wirusy. Jest to preparat silnie utleniający.
Dzięki oliwie wchłania się w skórę właściwą doskonale ją dotleniając. Znosi ból i świąd. W przypadku stłuczenia znosi ból, nie
tworzą się siniaki. Zmniejsza przykre efekty w przypadku ukąszenia przez pszczołę, komara, meszki itp. Działa
antyalergicznie. Dotlenione tkanki szybciej się re-witalizują. OZONFIX jest jałowy. Produkt naturalny przebadany
dermatologicznie. DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE- czytaj w załączonej ulotce. PRZECHOWYWANIE: OZONFIX należy
przechowywać bez dostępu światła i wody w temperaturze pokojowej w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Producent:
ENERGOMAT Robert Matuszewski 05-140 Serock, Cupel
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Uwagi właściwych organów / ośrodków zatruć 
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